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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar as técnicas de contabilometria no levantamento da 

literatura especializada – nacional e internacional – sobre o “Ativo Intangível” desde a 

promulgação das leis nº 11. 638/07 e nº11.941/09. Para tal utilizamos como fonte de 

pesquisa a base de dados aberto “Periódico Capes” como parâmetro de busca a palavra-

chave “Intangible Assets” entre 1996 e 2015. Essa pesquisa se qualifica como quanti-

qualitativo, comparativo com abordagem bibliográfica por amostragem intencional. Das 

116 publicações disponibilizadas pelo portal “Periódico Capes”, foram selecionadas 51 

publicações, nacionais e internacionais, mais 17 normas e legislações referentes ao 

assunto dos ativos intangíveis. Totalizando uma amostra de 67 publicações entre artigos 

publicados e não-publicados, capítulos de livros, capítulos de anais de conferencias, 

livros, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e artigos jornalísticos. Para a 

análise foi empregado instrumentos matemáticos e estatísticos visando garantir a 

qualidade da amostra coletada sempre observando a concordância entre as diferentes 

técnicas utilizadas. Verificou-se um aumento nas publicações nacionais correlacionado 

diretamente ao aumento das publicações internacionais ou pelo menos um 

acompanhamento das publicações nacionais para com as publicações estrangeiras.  É 

necessário um estudo mais aprofundado das técnicas empregadas para a mensuração dos 

Ativos Intangíveis para futuros trabalhos. 

 


